Elektroninio dokumento nuorašas

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2005 M.
GEGUŽĖS 11 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-205 „DĖL NEKILNOJAMOJO
KULTŪROS PAVELDO PAŽINIMO SKLAIDOS IR ATGAIVINIMO
PROJEKTŲ RĖMIMO VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS TAISYKLIŲ
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2014 m. lapkričio 5 d. Nr. ĮV-783
Vilnius
1. P a k e i č i u Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo
projektų rėmimo valstybės biudžeto lėšomis taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros
ministro 2005 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. ĮV-205 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo
pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektų rėmimo valstybės biudžeto lėšomis taisyklių
patvirtinimo“:
1.1. Pakeičiu 42 punktą ir jį išdėstau taip:
„42. Projektui skirtos lėšos negali būti naudojamos pastatų statybai ir remontui,
ilgalaikio materialiojo turto įsigijimui, prekėms, kurių vnt. kaina viršija 289,62 eurų, dalyvavimo
įvairių asociacijų veikloje išlaidoms padengti, kitiems projektams įgyvendinti arba perkeliamos į
kitus biudžetinius metus.“
1.2. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).
1.3. Pakeičiu 2 priedo 2.2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„2.2.1. vadovaujantis Departamento direktoriaus ______ m. _________ ___d. įsakymu
Nr.___ punktu, dalinai finansuoti šios sutarties 1.1 punkte nurodytą projektą ir skirti šiam tikslui,
atsižvelgiant į Vykdytojo pateiktą ir Departamento direktoriaus patvirtintą Nekilnojamojo kultūros
paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projekto dalinio finansavimo valstybės biudžeto
lėšomis išlaidų sąmatą (toliau – sąmata, Taisyklių 3 priedas), kuri yra neatskiriama šios sutarties
dalis, _____________ Eur (_________________________ eurų);“.
(suma skaičiais)
(suma žodžiais)
1.4. Pakeičiu 3, 4 ir 5 priedus ir juos išdėstau nauja redakcija (pridedama).
2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

Kultūros ministras

Šarūnas Birutis

Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo
sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projektų
dalinio finansavimo valstybės biudžeto lėšomis
taisyklių
1 priedas
(Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projekto dalinio
finansavimo valstybės biudžeto lėšomis paraiškos forma)
___________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas)
_______________________________________________________
(teisinė forma, adresas, tel. Nr., el. pašto adresas, kodas)
NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO PAŽINIMO SKLAIDOS, ATGAIVINIMO
IR LEIDYBOS PROJEKTO DALINIO FINANSAVIMO VALSTYBĖS BIUDŽETO
LĖŠOMIS
PARAIŠKA
_______________ Nr. _____
(data)
1. Informacija apie projekto vykdytoją:
1.1. Juridinio asmens vadovo vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.2. Projekto vadovo vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Informacija apie projektą:
2.1. Pavadinimas
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.2. Įgyvendinimo vieta
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.3. Įgyvendinimo data (turi būti tiksliai nurodyta projekto pradžios ir pabaigos data)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.4. Trumpas apibūdinimas (tema, dalyviai, auditorija)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.5. Projekto įgyvendinimo planas (projekto tikslai ir uždaviniai, projekto veiklų terminai,
laukiami projekto rezultatai)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.6. Informacija apie projekto sklaidą viešojo informavimo priemonėse
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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3. Projekto finansavimas:
3.1. Visas projekto
biudžetas______________________________________________________Eur.
3.2. Iš Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos prašomo dalinio
finansavimo dydis __________________Eur.
3.3. Duomenys apie projekto partnerius ir rėmėjus, jų finansinį indėlį ar numatomas suteikti
paslaugas
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Valstybės biudžeto lėšomis finansuotų projektų vykdymo patirtis:
(Išvardyti per paskutinius dvejus kalendorinius metus valstybės biudžeto lėšomis dalinai
finansuotus projektus pagal kitas Kultūros ministerijos strateginiame veiklos plane nurodytas
programas ar priemones. Nurodyti jiems skirtą valstybės biudžeto lėšų sumą, projekto rezultatus.
Pateikti informaciją apie atsiskaitymą už valstybės biudžeto lėšas (atsiskaityta, neatsiskaityta).
Eil. Nr.

Projekto pavadinimas,
sutarties numeris ir
data

Skirta valstybės
biudžeto lėšų
suma

Projekto
įvykdymo
rezultatai

Atsiskaitymas
už gautas
valstybės
biudžeto lėšas

4.1.
4.2.
4.3.
5. Detali projekto išlaidų sąmata:
Eil.
Nr.

1.

Išlaidų straipsnis
Atlyginimo su mokesčiais išlaidos (atlyginimas pagal autorines sutartis; pagal sutartis dėl atlikėjų
teisių; pagal atlikėjo ir kitų atlygintinų paslaugų sutartis ir kt.)

Mato
vnt.

Vnt.
kaina

Kiekis

Visa suma,
Eur

Prašoma
suma, Eur

1.
2.
3.
4.

Iš viso
2.

Paslaugų įsigijimo išlaidos (transporto, patalpų, technikos nuomos, reklamos ir kt.)
Mato
vnt.

Vnt.
kaina

Kiekis

Visa suma,
Eur

Prašoma
suma, Eur

1.
2.
3.
4.

Iš viso
3.

Prekių įsigijimo išlaidos (projekto tikslams pasiekti būtinos prekės, kurių vnt. kaina ne didesnė kaip
289,62 Eur)
Mato
vnt.

Vnt.
kaina

Kiekis

Visa suma,
Eur

Prašoma
suma, Eur
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1.
2.
3.
4.

Iš viso
4.

Komandiruočių išlaidos (nakvynė, dienpinigiai ir kt.)
Mato
vnt.

Vnt.
kaina

Kiekis

Visa suma,
Eur

Prašoma
suma, Eur

1.
2.
3.

Iš viso
Administravimo išlaidos (iki 20 % – nuo Departamento skirtos dalinio finansavimo sumos – projekto
5.

tikslams pasiekti būtinos išlaidos: projekto vadovo ir darbuotojų darbo užmokesčio (išskyrus biudžetines
įstaigas), biuro nuomos ir komunalinių paslaugų (išskyrus biudžetines įstaigas), ryšių paslaugų,
kanceliarinių prekių ir kt. išlaidos)
Visa suma,
Prašoma
Mato
Vnt.
Kiekis
Eur
suma, Eur
vnt.
kaina

1.
2.
3.
4.

Iš viso
6.

Nenumatytos išlaidos (iki 10 % – nuo Departamento skirtos dalinio finansavimo sumos – projekto
tikslams pasiekti būtinos, kituose straipsniuose nenumatytos, išlaidos)
Mato
vnt.

Vnt.
kaina

Kiekis

Visa suma,
Eur

Prašoma
suma, Eur

Iš viso
Bendra suma:
PRIDEDAMA:
1. Juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija, patvirtinta juridinio asmens vadovo
parašu.
2. Juridinio asmens įstatų kopija, patvirtinta juridinio asmens vadovo parašu.
3. Kita, projekto vykdytojo manymu, papildoma svarbi informacija (susitarimai su projekto
partneriais, iliustracinė medžiaga ir kt.).
4. Jeigu paraiška teikiama leidybos projektui – leidinio anotacija ir, jei yra parengta,
prašomo finansuoti leidinio ištrauka.
Tvirtinu, kad paraiškoje pateikta informacija yra tiksli ir teisinga; dėl šio projekto (ar jo dalies)
įgyvendinimo tais pačiais biudžetiniais metais dalinio finansavimo pagal kitas Kultūros ministerijos
strateginiame veiklos plane nurodytas programas ir/ar priemones nėra kreiptasi.

Projekto vykdytojo vadovas

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Projekto vykdytojo vyriausiasis
buhalteris (finansininkas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)
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Kiti projekto vykdytojai (jeigu projektą vykdo keli vykdytojai):
___________________________
_______
(darbovietė, pareigų pavadinimas)

(parašas)

________________________
(vardas ir pavardė)

_______________________________________________________________________________
(vykdyti projektai)

___________________________
_______
________________________
(darbovietė, pareigų pavadinimas)
(parašas)
(vardas ir pavardė)
_______________________________________________________________________________
(vykdyti projektai)
___________________________

Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo
sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projektų
dalinio finansavimo valstybės biudžeto
lėšomis taisyklių
3 priedas
(Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projekto dalinio
finansavimo valstybės biudžeto lėšomis sąmatos forma)
TVIRTINU
Kultūros paveldo departamento prie
Kultūros ministerijos direktorius
_______________
(parašas)
_______________
(vardas ir pavardė)
_______________
(data)
__________________________________________________________
(projekto vykdytojo pavadinimas)
__________________________________________________________
(projekto vykdytojo teisinė forma, adresas, tel. Nr., el. pašto adresas, kodas)
NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO PAŽINIMO SKLAIDOS, ATGAIVINIMO IR
LEIDYBOS PROJEKTO
___________________________________________
(projekto pavadinimas)
DALINIO FINANSAVIMO VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS IŠLAIDŲ SĄMATA
Sutarties data ir Nr. ____________________________
Programa ___________________________________

Eil. Nr.

Priemonės kodas pagal Lietuvos Respublikos kultūros
ministerijos _____ m. strateginį veiklos planą

___________

Valstybės funkcijos ekonominės klasifikacijos kodas

___________

Išlaidų straipsniai

Atlyginimo su mokesčiais išlaidos (atlyginimas pagal autorines sutartis; pagal sutartis dėl atlikėjų
1.

teisių; pagal atlikėjo ir kitų atlygintinų paslaugų sutartis ir kt.)
Mato
vnt.

Vnt.
kaina

Kiekis

Suma, Eur

1.
2.
3.
4.

2.

Iš viso
Paslaugų įsigijimo išlaidos (transporto, patalpų, technikos nuomos, reklamos ir kt.)
Mato
vnt.

1.
2.
3.
4.

Vnt.
kaina

Kiekis

Suma, Eur

3.

Iš viso
Prekių įsigijimo išlaidos (projekto tikslams pasiekti būtinos prekės, kurių vnt. kaina ne didesnė kaip
289,62 Eur)
Mato
vnt.

Vnt.
kaina

Suma, Eur

Kiekis

1.
2.
3.
4.

Iš viso
4.

Komandiruočių išlaidos (nakvynė, dienpinigiai ir kt.)
Mato
vnt.

Vnt.
kaina

Kiekis

Suma, Eur

1.
2.
3.

Iš viso
Administravimo išlaidos (iki 20 % nuo Departamento skirtos dalinio finansavimo sumos – projekto
5.

tikslams pasiekti būtinos išlaidos: projekto vadovo ir darbuotojų darbo užmokesčio (išskyrus biudžetines
įstaigas), biuro nuomos ir komunalinių paslaugų (išskyrus biudžetines įstaigas), ryšių paslaugų, kanceliarinių
prekių ir kt. išlaidos)
Mato
vnt.

Vnt.
kaina

Kiekis

Suma,Eur

1.
2.
3.
4.

6.

Iš viso
Nenumatytos išlaidos (iki 10 % nuo Departamento skirtos dalinio finansavimo sumos – projekto tikslams
pasiekti būtinos, kituose straipsniuose nenumatytos, išlaidos)
Mato
vnt.

Vnt.
kaina

Kiekis

Suma, Eur

Iš viso
Bendra suma

Projekto vykdytojo vadovas

______________

_____________
(parašas)

(vardas ir pavardė)

_____________
(parašas)

___________
(vardas ir pavardė)

A. V.

Projekto vykdytojo vyriausiasis buhalteris (finansininkas)

Nekilnojamojo kultūros paveldo
pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir
leidybos projektų dalinio finansavimo
valstybės biudžeto lėšomis taisyklių
4 priedas
(Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projekto dalinio
finansavimo valstybės biudžeto lėšomis įvykdymo rezultatų ataskaitos forma)
____________________________________________________________
(projekto vykdytojo pavadinimas)
____________________________________________________________
(projekto vykdytojo teisinė forma, adresas, tel. Nr., el. pašto adresas, kodas)
Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos
Šnipiškių g. 3,
LT-09309 Vilnius
NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO PAŽINIMO SKLAIDOS, ATGAIVINIMO IR
LEIDYBOS PROJEKTO
_____________________________________________________________________________________

(projekto pavadinimas)
DALINIO FINANSAVIMO VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS ĮVYKDYMO REZULTATŲ
ATASKAITA
____________ Nr. _____
(data)

Programa __________________________________________________________________________
Priemonė __________________________________________________________________________
(Kultūros ministerijos programos ir priemonės kodai ir pavadinimai pagal Lietuvos Respublikos kultūros
ministerijos strateginį veiklos planą)
Sutartyje (_________ Nr. ___) nurodytas projekto įgyvendinimo terminas: _____ m. ______________ d.
(data)
Projekto įvykdymo rezultatai:
Trumpas projekto
apibūdinimas
Projekto tikslų ir uždavinių
įgyvendinimas
Pasiekti projekto rezultatai:
žiūrovų, klausytojų,
dalyvių,
išleistų leidinių skaičius
ir kiti rodikliai
Informacija apie projektą
viešojo informavimo
priemonėse
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Informacija apie projekto
įvykdymui panaudotas
kitas projekto vykdytojo
lėšas ir/ar rėmėjų suteiktos
paramos finansinę išraišką
eurais
Patvirtiname, kad projekto vykdymui skirtos lėšos ______ Eur ( ________________________
eurų)
(suma skaičiais ir žodžiais)
panaudotos pagal paskirtį Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos
projekto rėmimo valstybės biudžeto lėšomis išlaidų sąmatoje prie _______ m._______________ d.
sutarties Nr. _____
nurodytoms išlaidoms padengti.
Nepanaudotos lėšos ______Eur (__________________________ eurų) grąžintos į Kultūros paveldo
(suma skaičiais ir žodžiais)
departamento prie Kultūros ministerijos sąskaitą _________________________________________.
(grąžinimo dokumento data ir Nr.)
Išlaidų sumos atitinka išlaidas patvirtinančius dokumentus, nurodytus Nekilnojamojo kultūros
paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projekto rėmimo valstybės biudžeto lėšomis
įvykdymo faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų sąraše. Visos Kultūros paveldo departamento prie
Kultūros ministerijos skirtos lėšos panaudotos projekto tikslui pasiekti.
Lėšos panaudotos, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(Nurodyti viešųjų pirkimų būdus, apimtis ir pan., taikytus perkant prekes ar paslaugas)

Projekto vykdytojo vadovas

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Projekto vykdytojo vyriausiasis
buhalteris (finansininkas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

_______________________________
(Ataskaitą užpildžiusio asmens parašas)
____________________________________________________________
(vardas ir pavardė, tel., el. pašto adresas)
__________
(data)
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Ataskaitą priėmė ir patikrino:
_______________________________________________
(Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos
valstybės tarnautojo ar darbuotojo, atsakingo
už priemonės veiksmo vykdymą (priemonės vykdytojo), pareigų pavadinimas)
_________________
(parašas)
___________________________
(vardas ir pavardė)
___________________
(ataskaitos gavimo data)
Patikrino, ar lėšos panaudotos pagal sutartyje numatytas sąlygas:
_______________________________________________
(Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos
valstybės tarnautojo ar darbuotojo, atliekančio
priemonės vykdymo kontrolę, pareigų pavadinimas)
_________________
(parašas)
__________________
(vardas ir pavardė)
_________________
(perdavimo Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyriui data)
Išvados :
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________

Ataskaitą priėmė ir patikrino:
___________________________________________
Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyriaus
valstybės tarnautojo ar darbuotojo pareigų pavadinimas
__________________
(parašas)
____________________________
(vardas ir pavardė)
________
(data)
Išvados apie įtraukimą į apskaitą:

Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo
sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projektų dalinio finansavimo
valstybės biudžeto lėšomis taisyklių
5 priedas
(Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projekto dalinio finansavimo valstybės biudžeto lėšomis
įvykdymo faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų sąrašo forma)
____________________________________________________________
(projekto vykdytojo pavadinimas)
____________________________________________________________
(projekto vykdytojo teisinė forma, adresas, tel. Nr., el. pašto adresas, kodas)
NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO PAŽINIMO SKLAIDOS, ATGAIVINIMO IR LEIDYBOS PROJEKTO
_____________________________________________________________________________________
(projekto pavadinimas)
DALINIO FINANSAVIMO VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS ĮVYKDYMO FAKTINES IŠLAIDAS PATVIRTINANČIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS
____________ Nr. _____
(data)
Išlaidos pagal patvirtintą sąmatą
Eil. Nr.
1

Pavadinimas
2

Suma Eur
3

Faktines išlaidas patvirtinantys dokumentai
(sutartys, priėmimo ir perdavimo aktai, atsargų nurašymo aktai, sąskaitos, PVM sąskaitos faktūros,
priskaitymo žiniaraščiai ir kt.)
Prekių ar paslaugų
Data
Numeris
Pavadinimas
teikėjas
Suma Eur
4
5
6
7
8

Iš viso
Projekto vykdytojo vadovas

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Projekto vykdytojo vyriausiasis buhalteris (finansininkas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

________________________________
(sąrašą sudariusio asmens parašas)
____________________________________________________________
(vardas ir pavardė, tel., el. pašto adresas)
__________
(data)

Išlaidų
pavadinimas ir
paskirtis
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DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai)

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija 188683671,
J.Basanavičiaus g. 5, LT-01118 Vilnius, Lietuva

Dokumento pavadinimas (antraštė)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO
2005 M. GEGUŽĖS 11 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-205 „DĖL
NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO PAŽINIMO
SKLAIDOS IR ATGAIVINIMO PROJEKTŲ RĖMIMO
VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS TAISYKLIŲ
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Dokumento registracijos data ir numeris

2014-11-05 Nr. ĮV-783

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

2014-11-10 Nr. 15768

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo

ADOC-V1.0

Parašo paskirtis

Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Šarūnas Birutis, Ministras

Sertifikatas išduotas

ŠARŪNAS BIRUTIS, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
LT

Parašo sukūrimo data ir laikas

2014-11-10 13:32:53

Parašo formatas

XAdES-T

Laiko žymoje nurodytas laikas

2014-11-10 14:10:08

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

Nacionalinis sertifikavimo centras (IssuingCA-A), Gyventoju
registro tarnyba prie LR VRM - i.k. 188756767 LT

Sertifikato galiojimo laikas

2012-12-14 - 2015-12-14

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Gauto dokumento registravimas" paskirties metaduomenų
vientisumas užtikrintas naudojant "SSC GDL NH CA,
Skaitmeninio sertifikavimo centras LT" išduotą sertifikatą
"TEISĖS AKTŲ REGISTRAS, Lietuvos Respublikos Seimo
kanceliarija LT", sertifikatas galioja nuo 2013-12-31 iki 2014-1231

Pagrindinio dokumento priedų skaičius
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Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius

-

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis DocLogix v9.0.3.0
dokumentas, pavadinimas
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2014-11-10)

Paieškos nuoroda

https://www.etar.lt/portal/legalAct.html?documentId=62fa9e1068d211e4b6b890
37654e22b1
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